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~ EL VOT ENTRE ELS VOTS ~

L' any 1981s'acompliael segoncentenari

dela instauraciódelVot alaMare deDéudeles

Neusi la sevaoficialitzaciócom acopatronade

la ciutat. La raó d'aquesta invocació és molt

clara: alliberar la ciutat de lespedregadesque

feia anysquequeien,enaquellesdates,com si

fossin un reclam de la Verge perque els

vilanovinsi lesvilanovinesli oferissinhomenatge

anyal.

La documentació sobreel Vot alaMare

deDéudelesNeus ésrelativamentcomprovable

ja que existeix documentació parroquial tal

com assenyala en Xavier Orriols en el seu

treball sobre actes de Festa Major O); així

mateix, enelllibre del PareGarí Descripción e

Historia dela villa deVillanuevay Geltrú,desde

sufundación hasta nuestros días(2) s'explica

amb detall les causesque motivaren el posar-

nos sotal' advocació de la Verge de les Neus

per "aplacar la Justicia Divina" (3) i entre les

personalitatsdelavila, entengui'sel podercivil

i 1'eclesiástic, "hicieron voto en el acto de

celebrar todos losañosunafiesta solemnea la

Virgen de lasNieves, conprocesión y panegí-

rico, comoenlosdemásvotosde la villa; cuya

fiesta aprobó el ordinario a los J 5 de Julio

de1mismo año (J 87J )". El mateix PareGarí

ensexplica quesibél' advocaciófou benrebuda

el cert és que de pedregades encara n'hi

haguereni algunesdemolt fortes, aixo sí,totes

sembla més enllá de l'any 1804, o sia que la

salvaguarda permanent esta vist que dura al

voltant de 25 anys.

El vot a la Verge de les Neus no era

l' únic quetenialanostraVila, tal comassenyala

en Xavier Orriols enel seuesmentatestudi, la

ciutat havia trobat diversos protectors sobre
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altres malalties o penúries.La respostaque fa

el Sr. FrancescPapiol al Qüestionari Zamora

(4) ésprou explícita:

"Fuera de las fiestas de la Iglesia, no

hacen otras los vecinos de la villa que en los

díasdesu tutelar y Stos.Patrones que corres-

pondena susParroquias, bien queseencarga

la guarden también en los días de la Degolla-

ción deS.Juan a quien reclamaron en tiempo

de una constelación de enfermedades muy

grandesen20 Agosto de1679,y cesóluego la

epidemia; en acción de gracias al Santo le

hacen unafiesta grande con sermón, proce-

sión, asistencia de Regidores, y de todo el

pueblo, todos los años.Lo mismo sucediópor

los años 1687, a 31 de julio se votó a S.

Antonio dePaduapor la Langosta quedestro-

zaba enteramente las plantas y árboles del

campo, de cuyo punto dicen se viá como

bandadasiban a sumergir-se enel mar. En 26

Abril de /734 se reclamó a S. Gregorio

Ostinensepor la oruga, que seapoderaba de

las viñas hechándolos a perder la principal

cosechadel vino, logrosepor su intercesión el

beneficio, cuyosbenéficosinflujos experimen-

tamosenel dia. Siendoasí que varios pueblos

vecinos se ven bastante molestados de esa

plaga. Como sucedió en el año /780 que una

fuerte pedrada quecayóenel dia deNtra. Sra.

de las Nieves se nos llevó enteramente la

cosecha, experimentándoseque varios años

sucedía lo mismo; se acordó con universal

consentimiento delpueblo, hacer a dicha Sra.

todos los años una gran fiesta, y (poderoso

efecto de la intercesión de Ntra. Sra.) jamás

ha caído piedra alguna en nuestro término,. ,

habiéndolas pedecido varios de-los contor-

nos,y acostumbran las-gentes,e~pecialment~

losposesoresde tierras, celebrar sufiesta en

señaldeagradecimien:o a tanto beneficio con

mucha exactitud y regocijo ''. ~,
J ~
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S'observaun cert desacordentreel Pare

Garí i FrancescdePapiol pel quefa al' eficacia

del vot contra les pedregades. No ens

posicionarem, pero el detall que el Pare Garí

esmenti les dades (5), potser, li dona més

credibilitat.

En aquestaepoca i fins fa relativament

pocs anys (1966 segonsl'estudi d'en Xavier

Orriols) el vot del poble com a tal era una

processóambtots elscomponentspropis de la

desfilada religiosa que circumdava l'església

parroquial com homenatge a la Verge de les

Neus. En aquest any de 1966, per raons

desconegudeso, possiblement, per alleugerir

l' actelaprocessóestransformaenunadesfilada

de carácter civil acabada amb els discursos

d'homenatge a la Verge fets pel rector i per

l' alcalde de la ciutat. Amb aquestaforma és

com més o menys avui se celebra. Ara, com

sempre,els vilanovins i vilanovineshi acudiran

permil raons,unsper la sevacreencareligiosa,

altres per la solemnitat de l'acte, altres per

gaudir del darrer cercavila de la Festa, altres

per veure al Consistori desfilar per la Ram-

bla....Sigui com sigui, l' acteconstitueix uncert

esdevenimentciutadá, i fins i tot hi haqui hores

abansja es situaestrategicamentpropd'alguna

palmera i esperal' arribada de la Cercavila, el

text del vot i l' esc1atde la tronada final.

EIs textos que es publiquen en aquest

programacorresponenals vots fets d' enea de

1979,any en que la vida municipal recobrava

la democracia. Són textos que combinen el

sentiment de religiositat popular a travésde la

invocació ala Mare deDéu delesNeusambtot

un seguit d'elements tals com progrés,

tolerancia, obertura, llibertat, solidaritat que

bencombinats donenel posít on esfonamenta

la democrácia.Cant,en definitiva; recollint la

vella aspiració deis nostresavantpassatsque,
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invocaren la Verge per alliberar-se de les

pedregadesi la malastrugancadel moment, els

autorsd' aquestanysinvoquen laVerge, també,

pero invoquen perdamuntdetotel raciocini i el

sentit comú i la lliure i pacífica convivencia

com a resultat d'haver assolit la democracia

com a sistema,si ésvol, encaraimperfecte, de

vida.

DesdeJohnLennonfins a SantFrancesc

d' Assís,desde Kavafis aJoan Maragall, hi ha

un estol depoetescitats en els textos deIsVots

del Poble que ara es reprodueixen. La

universalitat de la poesia quedadestacadaen

1'ús que se'n fa des de diverses perspectives,

perototes lesfórmules tenenel factor comú de

serusadescom areclamenuntext votiu, untext

de compromís entre la ciutadania i els seus

protectors o protectores, sigui la Verge de les

Neusper alguns i algunes, sia el raciocini i la

torea deis humans i humanesper uns altres.

Cadaanyel text intenta també,segonsla

sensibilitat de l'autor, confegir elements

d' actualitat; aix~~desdelacommemoraciódela

Revolució Francesa amb el crit de Llibertat,

Igualtat i Fraternitat, fins a la caiguda de murs

queevoquen ladestrucciódel mésfamós; el de

Berlin, el vot s'ha convertit, també, en un

elementperreconeixer l' avancdelesideesi de

les gestesa favor del progrés. En prosa -i un

any en vers- evoquen personatges,que sense

esmentar-Iosestanpresentsper les sevescites

o pel seutestímoni: així, el PresidentSalvador

Allende guaitant el seu home nou o Martín

Luther King amb el seu punyent "Pe~

tingut un somni''. Sempre.íperó, amb la clara

voluntat queel textesconverteixi e!:l unaalianc;~

entre la realitat i el somni, entre el desig i.
l'esperanca.

l

Més enllá de la falsa polémica d'acte

religiós o actecivil, el vot s'ha convertit et1lJ~
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actedecivisme idedemostraciódeI'homenatge

queels ciutadans i ciutadanesdeVilanova i la

Geltrú reten als seusavantpassatsi !liuren als

seus successors els desitjos més nobles:

l'espiritualitat i lavoluntat de seguirprogressant

ambllibertat i amb respecteatothom. Publicar

avui els vots d' aquestdarrersanys,potsersera

treure de l' anonimat aque!ls autors que han

representatlaciutadaniadeVilanova i laGeltrú

en larenovació delcompromís,pero,mésenllá

deIs autors concrets,el Vot del Poble seguirá

essent "un cop a l' any, aixi, deixant per un

instant de pensar en nosaltres sois, com

individus, ensapleguem com a comunitat se-

cular i renovem,comels nostrespares,el VOT

POPULAR per la pau i la prosperitat de

Vilanova i la Geltrú" (6), Així.sia i per molts

anys.

Sixte Moral Reixach

Juliol de 1994

NOTES

1.-XAVIER ORRIOLS, Programa de Festa Major de /98/ ,any

del Bicentenari del Vot del Poble a la Verge de les Neus,editat

per laComissióde Recercai Cultura Popularde l' Ajuntamentde

Vilanova i la Geltrú.

2.- Descripción e historia de la villa de Yillanueva y Geltrú de

JOSÉ A TONIO GARÍ 1 SlUMELL, Villanueva Imprenta y

lIibreria de Leandro Creus. 1860.Edició reeditada perJoanRius

Vila, volum primer de la "Biblioteca d'Estudis Vilanovins i la

sevaComarca"

3.- PARE GARÍ, obra citada.

4.- "Resposta de Francesc Papiol al Qüestionari Zamora";

Vilanova i la Geltrú. 1790, lntroducció i Transcripció a cura de

Joan Orriols Carbonell. Ajuruarneru de Vilanova i la Geltrú i

Centre d'Estudis de la Biblioteca-Museu Balaguer Vilanova i la

Geltrú 1990.

5.- PARE GARÍ. obra citada.

6.- VOl del poble de 1979/F.MAJOR
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1979

Un cop a l'any, tal com prometerenels

nostres avis, ens apleguem en aquest indret,

respectant-noselsunsalsaltres,parersi creences.

Un cop a 1'any, ho fem per reconeixeri

afermar la nostraidentitat vilanovina i catalana

ensems.1 ho fem per donar testimoniatge de

comunitat cultural viva, herevade tots els seus

costums, vinguin de la tradició que vinguin.

Comunitat cultural antiquíssimaque no té por

d'acceptartota la sevahistoria, conscientquela

sevaidentitat va comencara forjar-se entreels

genisprimitiusdel' aiguai delbosc,i s'harefermat

ambelpensamentreligiós delDéuúnic,aixícom

del laícismelIiurepensador.

Somfills d'un vell poblequehaviscutde

semprealesribesd' aquestamar;aquestamarque

a voltes es confon amb el cel: que ens ha fet

somniari tambéavencarpelscaminsdelprogrés.

Som fills d'una civilització tranquil.la i

plaent que ens ha criat discrets i apassionats

alhora.

Un copa1'any, tots,enstrobemenaquest

indret, per recordar el nostrepassati albirar el

nostrefutur. Per recordarel nostrepassatfet de

goig i de sofrenca.Goig de les bonesepoques

quan la salut és avinent, els camps fertils, i el

treball digne i just per a tothom. Sofrencespels

momentsterbols,tempsangoixososi cruelscom

elsque,arafara anys,portarenelsnostresgrans

fins aquestparatgeaferel yotdegraciaalaVerge

delesNeus.

Albirdel nostrefutur, delfuturde lanostra

petitai estimadaciutat,querolem quevi~

la paudel treball i el goig de la cultura.

Un copal' any,així, deixantper uninstant
\o

de pensaren nosaltressols, com individus, ens

apleguemcom a cómunitat secular i rénovem,

comelsnostrespares,el VOT POPULAR per la

paui la prosperitatdeVilanova i la Geltrú . ... ::
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1980

Vilanovins,

EncaraneguitososperqueentremalaFesta

Major, ems trobem concentratsper renovar el

lIigam amb la Verge de les Neus.Tal com van

prometrearafa dos-centsanyselsvilanovins de

lIavors.1talcomvolemcontinuarfentnosaltresen

el seui enel nostrenom.Ésuncostumquenoens

fa nosa.Perquel' obligació enverselsaltres(i els

altressontambéelsqui enshandeixat)ésel signe

queensobliguemtambéambla comunitat.Ésel

reconeixementperpartdecadascundenosaltres

quenohemsorgitdenosaltresmateixossinóque

somfills deis nostresparesi delsqui abansque

nosaltres van viure en el passat.1 que tenim

l' obligació,comdeiaGoethe,deredimir1'herencia

quehemrebut.Quevol dir aixo?Queel món no

ha comencat amb nosaltres, i que tampoc no

s'acabaradesprésdenosaltres.Que,mésenlláde

lessorpesesdiaries,esregeix perun sentit de la

continuitat.Els vilanovins de 1980,siguinquins

siguin els nostres orígens concrets, assumim

novamentdavantlaMaredeDéudelesNeusque

ensvolemfermereixedorsdetotallodeprofit que

hemrebutdeVilanova i laGeltrúdelpassat.Que

enspertanyenlamesuraqueenshovolemconti-

nuarguanyant.En lamesuraquevolemmilIorar-

ho, fent-ho anar endavant.Queens hi ajudi la

Mare de Déu de les Neus, encarnació de la

primigenia innocencia de la terra. Nosaltreshi

posareml' esforcdel treball i l' alegriadeljocoHi

haun tempsper a la sembrai un tempsper a la

recol.lecció, un temps per a la producció i un

temps per al ball. Pero semprehi projectem la

nostrapetjadahumana.Oferim, dones,alsaltres

el palmell on reconeixeremles tracesque han

quedatcoml' anagramadeMaria. 1encaixem,la

máen la má,en unagermanorperdurablei pro-

ductiva.
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1981

Vilanovins,

Com cadaany i seguint la singladadels

nostresavantpassats,novamentensapleguema

l'entorn dela Mare deDéu delesNeus,patrona

d'aquestavila. Unageneraciómésdelesmoltes

que al llarg dels anys han anat desfilant per

aquestescontradesestrobaavui aquíperservar

l'esperit religiós de la FestaMajor.

Perunsmomentsemmudeixenlesgralles,

elsballsnodansen,elsentremesosrestenquiets,

i no s'hi hissenfalconsi castellers.Momentsde

silenci, mornents de reflexió. És 1'hora de la

remembranca, Vilanova recorda voluntats

col.lectives d'altre temps.Iés aquestavoluntat

col.lectiva la quepreservem.Perocal resseguir

amb aquestesperit, avui en aquestaVilanova

pluralistaquevivim, deretrobar-nosenunclam

degermanor.

Sigui, dones,aquestnou any de vot del

poble, l' afirmació col.lectiva de respecte i

responsabilitatel).el camíd'una Vilanova frater-
nal.

~J ,
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1982

Altre cop somaplegatsen aquestaplaca

perarememorarel votdelpobleseguintlatradició

queja comptamésdedos-centsanysd'historia. 1

és precisamenten aquestmoment de la Festa

Majar on la paraulaprenprotagonisme.

EIspoetes,musicadorsdeparaules,sónels

que millor recullen aquests moments únics

d'espiritualitati millor connectenelmónexterior

ambinterioritat viva. Francescd' Assisensdiu:

"Lloat sigus. Senyor, amb totes les teves criatures

especialment monsenyor lo germá sol

el qual joma i il.lumina per tu;

i és bel/ i radiant amb gran esplendor;

Lloat siguis, Senyor, per la germana l/una ¡'els estels

que al cel heuformat clars, preciosos i bells.

Lloat siguis, Senyor, pel germá vent

i per l' aire seré i tot temps

amb el qual dones a les criatures sosteniment.

Lloat siguis, Senyor, per la germana aigua

la qual és molt útil i humil i preciosa i casta.

Lloat siguis, Senyor, pel germáfoc

pel qual illumines la nit

iés bell,joiós, robust ifort.

Lloat siguis, Senyor, per nostra germana la mare terra

la qual ens sustenta igoverna

iprodueix fruits diversos, amb jlors acolorides i herba.

Lloat siguis, Senyor, per la germana mort corporal

de la qual cap home vivent pot escapar.

Lloeu i beneiu el Senyor i regracieu-lo

i serviu-lo anb gran humiliiat",

Paraules!Ques'alcencom unnouclama

lasensibilitati alssentimentsmésíntims.Paraules!

Que brollen del cor i es projectenen germanor

commuralla quenoesdeixabatre.Heusacíque

en el vot del poble d'enguany, guiats per la

sensibilitatdel poetahemdeconvertir la paraula

en fets i l'advocació en conducta.Amenacats-

comhoestem-pernovesplaguescomlacrisi i la

destrucció de la natura hem de mantenir-nos

fermsenel camíde la solidaritat.
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1983 1984

Ciutadans de Vilanova i la Geltrú, Vems de Vilanova i la Geltrú,

En fer balanc deis temors, angúnies i

adversitats que ens aclaparen,ens adonem que

bona part d' elles són fruit de la manca d'identitat

i dislocació que imprimeix el segell de la
"modemitat. Esenaquestsentit, i pertal deforagitar

aquest malestar de 1'home d'avui, que des de la

petita parcel.laque permet el Municipi, demanem

a la nostra patrona Verge de les Neus, el suport

necessari perque el camí que ja hem iniciat no

s'estronqui.

Un altre cop ens trobem en aquesta placa

per introduir un curt parentesi de meditació en

aquests dies de celebració i esbargiment. 1 una

vegada més aprofitem el vincle d' agermanament

lúdic que ens proporciona la Festa, tan arrelada a

l'entom natural, per tractar d'acordar -com ens

diuel poeta- Raó i Follia tot expressant lesnostres

esperancesi desitjos i oferint -los, enel marc de les

nostres tradicions, al Tot -i aquí el poeta de nou

se'ns fa present- del qual som súbdits.

Ve 't aquí, un cop més, aplegats en el marc

d' aquesta,placa ensdisposem arenovar el vot del

poble a la Verge de les Neus. Instants aquests,en

els quals el carácter alegre i la gatzara de la festa

deixen pas,malgrat la progressiva secularització

de la societat civil, al recolliment col.lectiu.

Perque defugint l'anecdota ens deixem

amarar dolcament per aquestsvalors nous, la pau

i el desarmament, l' ecologia i la qualitat de vida,

la solidaritat i el dret ala ciutat urbana, la tolerancia

en la diversitat, el quals valors, adesiara, malden

per situar-nos en la sendade "l' uomouniversale

isingulare" .Suggeriments, tots ells, que us faig

sensela musicalitat de les paraules que empra el

poeta:

Hem arribatal bell mig de l'estiu, el temps

de les collites, que tots desitgem abundants i

ufanoses. Hi ha, pero, una collitaque no voldríem

i que, malauradament, ens persegueix tot l'any.

És la collita del conflicte i del temor, de les

angúnies que la crisi económica que patim ha

sembrat entre molts de nosaltres, deIs efectes

negatius que una forma de vida excessivament

tecnificada i negligent exerceix sobre el nostre

medi natural, detoteslescontradiccions doloroses,

enresum, que ensporten, enaquesttemps singular

que ens ha tocat de viure, al que s'albira allluny

com el probable naixement d'una nova epoca de

la historia humana: la postindustrial, tal com s'hi

refereixen els científics i pensadors que ja han

comencat a erigir -se' n en improvisats profetes.

" ...imagina' t queno hi hapossessions Nosaltres, per tant, i des de l' ambit redurt

de la nostra col.lectivitat, hem de lluitar perque la

realitat ja des d' ara confirmi o refuti aquestes

profecies, correspongui als somnis i desitjos de

viure les nostres vides dignament. 1ens caI, a la

vegada, esperar i demanar. Oferim, dones, el

nostre vot tot demanant aquelles cosesque facin

possible la nova realitat. Que les armes

emmudeixin a tot arreu on encara es fan sentir i

s'imposi el camí del dialeg i la tolerancia, que la

solidaritat entre els individus permeti a tothom

exercir el seu dret a treballar i a ser recompensat

degudament i que la solidaritat entre els pobles

no sésipodrás;

que no hi ha necessitat1cobejancaofam,

siná una germanor d' homes;

imagina' t a tot el món
r

compartint tot el món..."
. ~

...pero convencut del tot que els temps esta dé
•

par nostra.

J ..
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eviti el menysteniment deIs petits per part deIs

grans,que lesnovestecnologies siguin unafontde

lIeure contructiu i de millora de la qualitat de vida

i que les sapiguem utilitzar adequadament, de

manera que no malmetin I 'equilibri ecologic.

Demanem no res més i no res menys que, en una

síntesi perfecta de laRaó i la Folliaque invocávem

abans, mai no defallim en la persecució de la

utopia, que mai no se'ns trobi comodament

instal.lats en el queja no podria serde cap manera

la culminació detots els nostressornnis. Peroaixo

ho ha expressat molt més profundament un altre

dels nostres poetes.Recordem les sevesparaules:

"Vigila, esperit, vigila,

noperdis mai el teu nord,

no et deixis du' a la tranquilola

aigua mansade capporto"

14 *

1985

Ci utadansi forasters queensacompanyeu,

molt bona nit!

Des d'aquest conegut espai en que, any

rera any, enstrobem per arenovar el vot ala nostra

Verge blanca de les Neus, intentem ara, de bell

nou, aconseguirplegats la mescIa depensament i

festa que caracteritza i dóna sentit a aquest acteo

Pensamentifesta; raó ifollia; senyi rauxa;

tant se val! Ara bé, proporció sempre d'ambdós

oposats elements que tothom mesurará segonsel

seu criteri, pero indispensable proporció dels

mateixos pequelamixtura queenresultíesdevingui

efectiva per aafrontar el seguit dedissorts que ens

acompanyen en la qüestionada modernitat dels

nostres dies.

No tot, pero, en aquesta ofrena a la nostra

patrona, han de serternors. Cal que deixem també

que en similar vol s'enlairin els instants de joia

queen aquestesfestesenomplen la sang,i recordem

així les ensenyances del classic: " 00 .siescampeu

lafoscor per l' espaipel vostreconsol,tambéper

la vostra joia heu d' escampar la claror del

vostre coro Perqué que és la pregária siná

l' expansió de l' Eter vivent?" o 1 els qui se

l'escoltaven s'adonaren llavors de les cosesque

els envoltaven i que podien gaudir d'elles,

escIataren tots en gran disbauxa.

Vilanovins, fruiu de la Festa!
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1986

De nou, amics, a les portes del temple,

ritu ancestral que complim fa molts anys.

Agost és nat i Madona ens contempla:

hora és del vot contra els mals averanys:

Lliura'ns, si us plau, Madona de les Neus,

del fanatisme, tant se val el seu nom,

car mort el dubte, on recercar les deus

del franc diáleg que agermana tothom?

Som catalans i aquest tret defineix,

no ha de servir, pero, per a fronteres.

Oblidem qui aspira a ser nostre eix,

per enfrontar-nos sota inútils banderes.

Fes-nos humils, perqué els ulls reconeguin

en cada huma un altre jo divers

i en nítid cel clars sentiments bateguin

foragitant l' odi de l'univers.

Fe i esperancaus gosem demanar;

de tals virtuts, ompliu-nos-en el cor

per afrontar amb coratge un derná

que ver renegui de la !lei del més fort.

Supura encara la nafra de l'atur,

destí cruel, .queofega en sa grandária.

Obre'ns camí Madona del blanc pur,

per fer ciutat, més justa i solidaria.

1com va dir el president xilé:

les alberedes s'obrin per l'home nou.

Res no deturi el pas tranquil, seré
cap a un futur on no patim cap jou.

Obligats som a la ferma promesa

a vós Madona, com prescriu fer un vot:

el nostre cor sera llántia encesa

de tolerancia vers tothom i vers tot.

Contra la mort a destemps provocada,

el nostre clam exigirá jystícia.

Humans com som, cada vida segada

ens fa combatre la suprema;imyudícia.

El vot del poble anj.ba al seufinal:

De tot cor gracies, Madona de les ~eus,

i protegeix per sempre aquest r~11

car sapsque tens Vilanova als /s peu~.s;
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Vilanovins, geltrunencs. Convilatans,

Bo és que la nostra Festa mantingui aquest

moment, en el qual s'atura la música, callen els

coets i els gegants i els ba!ls reposen.

Bo és que l 'alegria de la festa merescudahagi

sabut preservar aquests instants de reflexió

col.lectiva, aquest punt de recull i pregaria, de

balanc i de projecte, de súplica ide compromís.

EIs nostres avis van aplegar-se als peus de

Maria temorosos de la calamarsa i oferiren un vot

perenne a canvi de la collita.

Nosaltres, dos seglesdesprés,ensapleguem de

nou en l 'expressió popular de la Festa,complim el

ritu, i renovem el Vot davant la Verge Blanca que

lloem com a patrona.

Jano ésla pedregadala causadeIsnostresmals.

La tempesta i la malastrugancaja no vénen només

del ceI. Som ara, els mateixos terrencs els que

tenimalesmansi alcervellles einesmésesgarrifoses

de malesa i destrucció. Som també nosaltres, els

hurnans, els vigilants servents del cau de l'odi i

l'enveja, de l'exclusió i la imposició, de 'la

intolerancia i el fatalisme.

Peraixo, Senyora, el prec ésa Vós, pero també

és un prec a nosaltres mateixos.

És un prec a la Pau i a la Justícia. És un prec a

la Germanor i a I,Entesa. És un prec al Treball, a

la Convivencia, a la Solidaritat.

Plens i lliures. Nets i rics. Com a éssersi com

a poble. Volem ser dignes de ser-ho i cofois de

compartir-ho.

Volem fer de la paraula l 'arma que emmudeixi

l'esclat de la mort. Volem fer de la Vida la més

altíssima causa.Del diáleg I 'instrument de la raó.

És aquesta la collita, Blanca neu del mes

d' Agost, quecadaanyusdemanemamblaconvicció

renovada d' aconseguir, algun dia, el somni utópic.

El compromís ara és nostre, de perseverar en

l 'objecti u.

Aquest és el nostre Vot, Mare de Déu de les

Neus.

Acaronat per la mar blava, vetllant el cep que

ja fruiteja, orgullós del propi ser,diferent i univer-

sal, arrelat i ernprenedor, festiu, cálid i obert. El

poble de Vilanova, Maria, et renova el Vot.

Feu-nos mereixedorsdel proposit.

Ciutadans: Gaudim la Festa Major.
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1988

Ciutadans de Vilanova i la Geltrú,

Sigui el miracle de la paraula allo que faci

deturar uns instants la magia encesa de la festa gran.

Sigui I 'inici del verb allo que ens convidi a fer un breu

silenci enmig del brogit ritual, davant nostre, Mare de

Déu de les Neus.

A la placa, a costat del temple, esguardats per

l'endolcit cel d'un agost fet Ilum, hi som tots, en

engrescadapresencia. Per renovar el vot del poble junts,

més enlla de les discordies quotidianes.

Som dones i homes que vivim a la ciutat i

maldem per bastir una existencia digna, entre coratges

de contraban i pors a preu fet. 1ens dolen més avui els

profetes de mals averanys que les tempestesque pugui

haver.

Doneu-nos, us ho demanem, Senyora, forces i

eines de nau per construir, de bell nou, la preuada idea

de l'avenc, que ens han malbaratat; allunyar la raó i les

lIums del descrédit de l'instant; i il.lusionar-nos, altra

volta, per la demanda irrenunciable de l' impossible.

Que enssigui fácil plantar d 'amistat el futur que

volem com a collita de solidaritat necessariesen temps

de desigualtat; que pengem en carrers i placesdomassos

d'optimisme que és porta segura de franquesa i dialeg

propici; queenbagul desetclausdesemdolor i fanatisme,

vilesa i explotació, ignorancia i desencís.

] així, que els nostres fills puguin créixer tot

aprenent el nom de cada fruit, trepitjant segurs la terra,

encarats als vents de la mar, oberts a tot i tothom.

Som compromesos davant el poble i davant

vostre, Mare de Déu Blanca que ens guieu. Que la festa.
sigui música contra els mals i les malastrugances; com

va escriure home savi:

"Amb la can{'ó bastim lafoseor

altes parets de somini, a refer d' aquesttorb.

Veper la nit remor de moltes fonts:

anem tancant les portes a la por.>:

Feu-nos mereixedors, patrona"de Vilanova i la

Geltrú, d'un costant ale per ser, en definiti~a, valents

obrers de bastides de llibertat.

Vilanovins: Visca la Festa Maj(
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Verge Blanca de les Neus,

Quatre colors -groc, blanc, verd i blau-

poden definir les quatre etapes de l' any que hem

hagut de recórrer perque avui, seguint amb la més

pura tradició de la festa, puguem tornar a omplir

de nou aquesta placa, per renovar aquell vot que,

com a poble, us varern fer ja fa molt de temps.

Molt hem caminat des de llavors, i molt

haurem de caminar per poder seguir mantenint la

nostra veu, que ens han volgut ofegar tantes

vegades.

Ara fa dos-cents anys, que els nostres

vems inventaren allo tan bonic de la llibertat, la

igualtat i la fraternitat, posant les basesperque el

poble pogués sortir de la sevamiseria reeixint en

la construcció d'una societat més justa i més

prospera. 1,ara, ens sentim orgullosos de ser el

que som, una col.lectivitat que mira el futur amb

respecte, pero amb esperanca, amb lentitud pero

amb determinació.

Més, en el nostre camí, hem aprésuna cosa

que els nostres veins no sabien ara fa dos-cents

anys. Hem apres a ser tolerants, i de la tolerancia

en fem bandera i mitja de comunicació perque

totes les capes socials i totes les societats que

viuen en el món semmirallin en el respecte i en

I'ajudacomú.

Verge Blanca, aquestésenguany el nostre

vot. Defugim del nostre egoisme particular, i

alcem la veu amb respecte, perque la tolerancia es

converteixi en I'eina diaria que ens porti a la

reflexió i al' entesaentre els homes. Com molt bé

diu Miquel Martí Poi en un deis seuspoemes:

"Convertirem el vell dolor enamor

i elllegarem, solemnes,a la historia."

Poble de Vilanova, que la Grescaque aviat

continuara serveixi per transmetre a tothom el

nostredesig, lanostrail.lusió iel nostrecomprornís.
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1990

Sota I 'estrellat sostre d'aquest nocturn

diumenge d'estiu, quan I'escenari ritual resta en

calmós silenci i els cors de milers de persones

encarabateguende testa, heu-nosaquí per renovar

el nostre vot, el compromís de tota la ciutat.

Un compromís construit en el nostre passat

-del que som hereus-, en el nostre present -del que

som senyera-, i en el nostre futur, al que no

renunciem. Som avui aquí com humils portadors

de l ' esperanca, albironada en el profund

convenciment enel futur, en el sorgiment denoves

generacions pel trebal! comú d'un món millor,

d'una societat tolerant i lliure.

El nostre compromís ens dona forca i

valentia. Per aixo, desd'aquí, volem fer arribar un

missatge a les noves generacions. A tots aquells

que ens sentim joves. Cal que vetllem per la

llibertat. Cal que ens il.lusionem pel futur. No

tinguem por. No defallim.

Estemamatents,Les paraulesdel poetasonpresagi:

"Sensevergonya,senseconsideració isensepietat

al meu voltant han construit altes, solides muralles

1ara, heu-meaci, quiet idesesperant-me.

No pensoen altra cosa: aquestdestí emdevora

l' anima

Tantescosesteniajo querer aquífora!

Com no hemyaig adonar quan les construienl

1malgrat tot, novaig escoltarsoroll ni veusd' obrers.

Desdelmónexterior -i sensesentir-ho- emtancaren"

Perohem tingut un somni. Un somni comú.

Aquest gran somni emocionant de viure

senzillament, ardentment, en pau, en lIibertat.

Cridar i cridar fins r'extas]per fer caure tots els

murs. Murs de vergonya, d'intoleráncia, d'odi.

.
Aixecar els nostrescaps,lliúres i altius i dir..

prou. Proua lesmiseries, a la fam, a la por. EIs murs

cauran.

1~sperar,enel dolc gestdelisperta~, ~i~re

en un mon millor. ~,
~J ~
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1991

Avui, Festade la Mare de Déu de les Neus,
renovemel Vot decelebrarfestivitatsolemnea la vila,
comdurantmoltsanyshoferenelsnostrespredecessors
i predecessores.

Enguany,fem aquestarenovaciódel Vot amb
I'esperancaposadaen el futur immediat. Un futur
carregatdenovesexpectatives,comaconseqüenciade
I'obertura i ampliació de novesvies de comunicació
ambels territoris vems,

Ésdonesun excel.lentmomentperrememorar
reafirmar el nostre passat,pero alhora obrir-nos,

adaptar-nos,i conduiraquestfutur que,endefinitiva, és
el presentdeisnostressuccessorsi successsores.

Vilanova i la Geltrú, malgrat el seu secular
isolamentgeográfic,maino haestatunaciutatexcloent
ni tancadaal seuexterior. Ben al contrari, si hi ha, si
existeixen uns valors que ens singularitzen,hem de
buscar-losen el desigde la llibertat, la toleranciai la
solidaritat.

Undesigdellibertatquevedemolt lluny,enser
de lesprimeresciutatslliures de Catalunya,de l'Estat
Espanyoli, ambtota seguretat,d'Europa.

Unaactitudtolerant,propiad'unaciutatlliure i
plural que admet i respectales diferents actituds i
tradicionsculturals,així com lesdiferentspolítiquesi
religions.

Unaciutatobertai solidariacomhodemostraren
els nostres avantpassatsamb I 'ajuda solidaria als
ciutadansde Barcelonaque defensarenaquestai les
dretsnacionalsde totselscatalanscontralestropesde
Felip V, o en la defensade la segonaRepúblicai de la
Generalitatrestauradadelamad'unfill il.lustred'aquesta
ciutat,FrancescMacia.

Aquestes actituds generoses, avancades i
solidaries,sónlesquehemdeseguirmantenint,i encara
augmnetar; i aixo senserenunciar gens ni mica al
legítim orgull de sentir-nosciutadansde Vilanova i la
Geltrú.

Així, dones, vilanovins, homes i dones que
vivim entreI'aspramuntanyai lagenerosamar,avui,en
nom vostre,renovoels vots ofertsantanypelsnostres
predecessors,ambl'esperancaqueel nostretreball faei
propicisels ventsde la historia i puguemavancarany
rera any amb la eelebraeióde les nostresseeulars
festivitats,eomaquestade la FestaMajor d'agost,dela
FestaMajor de la Marede Déude lesNeus.

Viseala FestaMajor de Vilanova i la Geltrú!
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Mare de Déu de lesNeus,

Encaratsa l'equador de I'estiu, us renovem

sota la vela blanca de la festa el vot que els nostres

agraitsavantpassatsvaninstaurarquanlaciutat enca-

ra era escenaride la llegenda i els dies ressonaven

llargs pelscarrersdela vila. Avui hancanviatmoltes

coses,pero lesdonesi homesdeVilanova i la Geltrú

conservemaquestaactitud de respectei generositat

queensuneix davantlespedregadesdeIsnoustemps.

Us donem graciesper haver-nospermésque

de l'adversitat en sortís l'alegria de la celebració, la

música i la lIum que aquestsdies vesteix de goig la

ciutat.Sotalavostraadvocació,totsparticipemplegats

enunmomentproximalsomni,i descobrimladimensió

humanadel Iloc on vivim. Desdelatradició, aprenem
atrobar un presentcoI.Iectiu pIedecreativitat.

Doneu-nos,blanca Patrona,les actituds im-

prescindiblesperqueregnitothoralatoleranciaíl' amor

a lesnostresI1ibertats.Feuqueno manqui la fidelitat

alsnostressenyalsdiversosd'identitat i quecadascú

sápigaparticipar en la iI.Iusió queanembastint dia a

dia. Queningú quedi exclós del futur i quela nostra

solidaritat arribi als que no poden seguir. Tots som

necessarispercontinuant fent deVilanova i la Geltrú

la població acollidora queha aconseguitun ritme de

vida d'acord ambel batecsuaudel Mediterrani.

Contralaignorancia,lapobresa,lamesquinesa

i la por, Ilacem torrent avaIl tots els mals humors i

encetemuntempsnouperanosaltresi elsnostresfills.

A eIls deixarem el Ilegat de la ciutat com aespaide

vivencíesi de sensibilitats,mare insubstituible de la

memoria,l' amori el destí.Sapigemtambéferestimar

alsméspetitslahistoria i cadaundeisraconsd'aquesta

vila liberal i hospitalaria.Conservemelsnomsde les

casesi les cosesper poder-nosreconeixer entre els

altres.

El nostrecompromísho ésambel poble i amb

vós,MaredeDéudelesNeus.Guieu-nostot l' anypels

camins de la justícia i la responsabilitat,per fer-nos

sempre mereixedors de la vostra santa protecció.

Mantingueu la nostra ciutat com á terra franca de

benestari Ilibertat, lluny de la tempesta..
Caraal marqueenshafetnobles i soq¡niadors,

sotalanit demil terrats,damuntel misteri delssegles,

encenemdecidits la metxa de la festa.Vilanovines i

vilanovins, Visea la Mare de Déu delesNeus,Visca
la FestaMajor! ..

*

1993

SenyoraBlancade lesNeus,

Cada vegada som més les vilanovines i els
vilanovinsqueensrecollimal vostreredósperposaral
dia el compromísancestral.Estemconvencutsde la
vostra joia davant aquestamanifestacióde respecte
mutu,entreelsquevenimmogutsperunimpulsreligiós,
elsquehofemperunainquietudcívica,oelsquehofem

arrossegatslúdicamentper la magia de la festa,per
l'esteticaentranyabledel cercavila,ambl'espeternegar
del foc i el ritme obstinatdeistimbals.

Aquestsminuts dedicatsa la paraula,que ens
afirma els uns als altres,és el triomf d'una simbiosi
exemplar:conservarlatradicióqueenslliga alahistoria
i conservarl'interes comúque ens lIiga al futur. Dos

fets,aquests,queenspermetenconstruirambponderació
-malgrat les pedregadesque puguin caure- la nostra

ciutat,on I'homei la donasóni handeserla mesurade
toteslescoses.

És amboaquestesperit,queenscomprometema
multiplicar nouslligamsde generositat,a preservarla
ciutat,asomniar-Ia,arefer-Ia,si cal.Enscomprometem
a concebirde maneradiferenttot allo queno ésigual.

Ens comprometem, ajudats del nostre bagatge
mediterrani,a solearamb totes les velespels temps
difícils queescongrien,aestendrela maalsqui naufra-
gueni maldenper sortir de la maregassa.

Ens comprometemtambéa respondreamb un

gest noble als monstres que creiern morts i que
s'acarnissenenmigd'Europa,contraladignitathumana
i la deis pobles.Ens comprometema estaralerta,a
afrontarla irracionalitatqueensremoula consciencia
amb la toleranciai la solidaritat,que és el captinent
inequívoccapa la plenitudpersonali col.lectiva,capa
la 11ibertat.

Peraixo.davantlavostraadvocaeió,elsvilanovins
traiem canonsde les placesi en fem espaisper a la
paraula,I'intercanvi i la cultura;el valor méssolidper
a lapau.Decididament,enscomprometemqued'aquía
un any, i en els anysa venir, reunitsaltra vegadaen
aquestaagorade convivencia,tindrem la complaenca
Íntimai alhoracomunadedescobrir-nosunamicamés

tolerants,méssolidaris,en definitiva, méslliures.

Ésaquestel llegatpreciósqueengrandiremcada
any,cadadia. Ésaquestala llavor quehemplantati que
cultivaremper tal que les vilanovinesi els vilanovins
quebrotenfacin florir i créixerVilanova,Catalunya,el

món, pel camí del progrés. Per testimoni, Senyora
Blanca de les Neus, us posemel foc al cel perque

n'esclati la llum i el so i prossegueixila festaamb la
il.lusió renovada.

ViscaVilanovai la Geltrú.Visca la FestaMajor.
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